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ECTS: 10 
Semester + år: Efterår 2018 
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Modulansvarlig og e-mailadresse  
Malou Juelskjær malou@edu.au.dk 
 
Øvrige undervisere og e-mailadresser 
Dorthe Staunæs dost@edu.au.dk 
Helle Plauborg hepl@edu.au.dk 
Camilla Nørgaard (deltager på kollektiv vejledning) cn@edu.au.dk  
 
Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 
Se timeplan: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/ 
 
Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 
Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 
 
Prøveform/eksamen 
Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 
Eksamensdatoer: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/ 
 
Tilrettelæggelsesform  
Modulet tilrettelægges som en blanding af underviseroplæg samt øvelser og deltagelsesformer, som 
afspejler undervisningens indhold.  
Der arbejdes endvidere undervejs både med at undersøge og analysere kvalitative metoder og mixed 
methods undersøgelser. Ligesom der arbejdes med at designe og gennemføre mindre kvalitative 
undersøgelser samt analysere deres etik, videnskabsteoretisk tilgang og kvaliteten af det empiriske 
materiale, der kommer ud af det.  
Undervisningen gennemføres i DPU LAB og et søster-lab i Aarhus, et rum designet til at muliggøre 
diverse former for aktiv og involverende undervisning.  
 
Etik i forhold til undervisningsformen: Etikken vedrører for det første at gøre aktiv deltagelse i 
undervisningen mulig og facilitere de erkendelser, som en aktiv deltagelse måtte afstedkomme. At 
modulet finder sted i DPU LAB (i Emdrup, og i et søster-lab i Aarhus) handler ikke om at 
eksperimentere med de studerende, men det handler derimod om at lave undervisning, der 
understøtter aktiv deltagelse, -medtænken og handlen. Etikken vedrører dermed ligeledes at gøre 
forberedelses- og deltagelsesformerne tydelige for de studerende forud for undervisningen (specifikt 
på Blackboard), så man som studerende kan ankomme i vished om, hvad der skal finde sted. 
Undervisningen vil ligeledes præsentere (og sammen med de studerende videreudvikle) etikker for, 
hvordan man kerer sig om hinanden og undersøgelsesrummet i undervisningen samt i det virtuelle 
rum, dvs. på Blackboard.   
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mailto:cn@edu.au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/
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Vejledning og feedback 
Der er knyttet kollektiv vejledning til modulet (ugerne 39, 41, 46, 48) samt kort feedback på 
eksamensopgaver.  
 
Vedr. eksamensformen portfolio 
Portfolio består jf. studieordningen af to mindre skriftlige arbejder samt et mundtligt oplæg med 
opposition. Der arbejdes på de skriftlige produkter undervejs i semestret samt efter uge 48.  
Den mundtlige del af portfolio forløses som følger: Holdet inddeles i 4 undergrupper. I hver 
undergruppe er der et antal temaer, som grupperne i fælleskab laver mundtlige oplæg om. De 
studerende vælger sig ind på et tema og arbejder i grupper på 2-3 om at forberede og gennemføre 
oplægget og oppositionen. Oplæg ’videooptages’ (fx via teknologi, der kan knytte lyd til pp-
præsentation) og produkterne lægges på Blackboard – så hele undergruppen kan se/lytte til 
temagruppernes produkter. Man forbereder (gruppevis) opposition på eet tema.  
I uge 48 deltager man i en session bestående af 2 undergrupper samt undervisere (MJ, DS). Her 
gennemføres oplæg, opposition, diskussion og feedback.  
 
Evaluering 
Modulet evalueres mundtligt i uge 48.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen sendes til de studerende via mail og kan også tilgås via BlackBoard. På 
næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste 
undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  
*Se nærmere: http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 
 
Litteratur 
Der er knyttet et kompendium og grundbogen: Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2017). Kvalitativ 
analyse: Syv traditioner. Hans Reitzels Forlag. Kompendiet indeholder metodologi-tekster direkte 
knyttet til hver undervisningsgang. Grundbogen assisterer de studerende i at opnå en forståelse for 
at og hvordan kvalitative metoder og design af undersøgelser specificeres gennem videnskabsteori og 
teoretisk tilgang.   
I nærværende undervisningsplans litteraturliste fremgår det, om litteraturen er i kompendium = K 
eller skal downloades = D 
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Undervisningsplan 
 

Session Undervisningstema Underviser 

1 /u36 
 

Introduktion til modulet. 
Undringsrummet: At arbejde på at stille spørgsmål 

 
 
 

Malou Juelskjær 

2/u37 Materialet: Hvordan arbejder man med at svare på 
spørgsmål  

Dorthe Staunæs 

3/u38 Observation som eksempel Malou Juelskjær 

4/u39* Interview som eksempel 
 

Bemærk + 1 time kollektiv vejledning: forberedelse 
af arbejde i uge 40 

 
 

Dorthe Staunæs 
 

(Camilla Nørgaard 
deltager i den kollektive 

vejledning) 
U40 Portfolio arbejde   

5/u41 Laboratorier, prekære designs og eksperimenter  
 

Bemærk + 1 time kollektiv vejledning: forberedelse 
af arbejde i uge 42-43 

 

Dorthe Staunæs 
 

(MJ eller Camilla 
Nørgaard deltager i den 

kollektive vejledning) 
U42 Portfolio arbejde // ’empirihandling’ 

  
 

U43 Portfolio arbejde // ’empirihandling’ 
 
 

 

6/u44 Kartografi 
 

Malou Juelskjær 

7/u45 Casestudier Helle Plauborg 

8/u46 Metodologiske refleksioner over skrift/analyse 
+ opsamling af modulet 

+ Bemærk + 1 time kollektiv vejledning: 
forberedelse af mundtlige oplæg og opposition u48 

 

Malou Juelskjær 
 

(DS eller Camilla 
Nørgaard deltager i den 

kollektive vejledning) 

U47 Gennemføre mundtlige oplæg i grupper. Uploade 
på blackboard. Forberede opposition.  

 

U48 Gennemførelse af eksamensdel ’mundtlig oplæg 
samt opposition’ (se beskrivelse) 

Malou Juelskjær 
Dorthe Staunæs 

 
 
 
*  Bemærk ændrede undervisningsdage denne uge 
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Session 1.  
Titel: Introduktion til modulet + Undringsrummet: At arbejde på at stille spørgsmål  
Underviser: Malou Juelskjær 
 
 
Indhold: 
Denne session introducerer til modulet og de grundlæggende præmisser, udfordringer og dilemmaer 
i forbindelse med kvalitativ forsknings- og undersøgelsesmetoder.   
Sessionen anskueliggør, hvordan kvalitative metoder vedrører praktiske akademiske færdigheder i 
bevægelsen fra undringsspørgsmål til undersøgelsesspørgsmål til valg og tilretning af metoder.  
Sessionen etablerer modulets gennemgående blik: 1) at og hvordan kvalitativt arbejde altid er 
videnskabsteoretisk situeret samt metodologisk kvalificeret 2) kvalitativt arbejde er drevet af 
specifikke undersøgelsesspørgsmål. Disse spørgsmål er såvel formet af forskerens/forskningens/den 
studerendes (fagspecifikke) kundskabsambitioner samt af feltspecifikke problematikker og formet af 
hvordan feltet lærer forskeren/den studerende at stille nye og bedre spørgsmål - at undre sig på ny. 
3) at og hvordan etik er indgår i alle dele af kvalitativt arbejde.    
Sessionen skal bidrage til at give de studerende: 

• viden om modulets indhold og formål og forventningerne til dem i form af aktiv deltagelse og 
forberedelse  

• introduktion til kvalitativ metode og indsigt i dilemmaer og udfordringer  
• viden om kvalitative dataproduktionsmetoder – muligheder og begrænsninger, styrker og 

svagheder 
• begyndende færdigheder i forhold til at analysere og vurdere forskellige 

dataproduktionsmetoders egnethed i forhold til en specifik problemstilling 
• forståelse for videnskabsteoriens betydning for design og gennemførelse af kvalitative studier  
• påbegynde arbejdet med undren og formulering af forskningsspørgsmål 

 
Litteratur knyttet til undervisningen:  

• Järvinen og Mik-Meyer (2017) Kvalitative analysetraditioner i samfundsvidenskabelig 
forskning (s. 9-17) (8s). (K) (*) 

• Munk, K m.fl. (2015). Kvalitativ metode på afveje: ophav, kritik, nye perspektiver (s. 9-22) 
(13s). K (*) 

• Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (2015) Kvalitative metoder, tilgange og perspektiver: en 
introduktion (s. 13 – 24) (10s). (K) (*) 

• Christensen, G. og Jensen TB. (2005) Indledning – ekskursion I et postmoderne 
metodelandskab (s. 7-21) (14s). (K) (*) 

• Henningsen, I. & D.M. Søndergaard (2000). Forskningstraditioner krydser deres spor.  
Kvalitative og kvantitative sociokulturelle empiriske forskningsmetoder. I: Kvinder, køn og 
forskning 4, 26-38, (12s). (K) 

• Latour, B. (2004). Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of 
Conern Critical Inquiry, 30(2), 225-248. https://doi.org/10.1086/421123 (23s) D 

• Thrift, N. (2009) Practicing ethics. In Pryke, M., Rose, G., & Whatmore, S. Using social 
theory: thinking through research: Sage. (105-121) (16s) (K) 

 
Orienter dig ligeledes i grundbogen. Hermed menes: undersøg dens opbygning, skim indledningen.  
 
Forberedelse til undervisningen: 
Se information på blackboard en uge forud for undervisningen.  
(*) Disse tekster er alle introduktioner til kvalitativ metode antologier. Vi skal undersøge variationer 
i, hvordan feltet skrives frem.  
  

https://doi.org/10.1086/421123
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Session 2 
Titel: Materialet: Hvordan arbejder man med at svare på undersøgelsesspørgsmål 
Underviser: Dorthe Staunæs  
 

Indhold: 
Denne session tager tråden op fra session 1 om undren og forskningspørgsmål og fortsætter med 
overvejelser om hvilket empirisk materiale, der i givet fald kan belyse en undren og et 
forskningsspørgsmål: Hvilken kvalitet skal materialet have og hvilke kvaliteter af et givent felt skal 
materialet mediere? I hvilket medie skal det opbevares for at kunne deles, analyseres, fortælle noget 
nyt og andet end man allerede vidste? Hvordan rammesætter og bestemmer materialet det videre 
forskningsarbejde? Hvordan forholder undersøgeren sig på en og samme tid til ”matters of facts, 
concerns and care”? Hvilke metoderedskaber peger ønsket om materiale i retning af, og hvordan er 
disse metoderedskaber igen med til at betinge, hvordan der kan svares på forskningsspørgsmål og 
undren. Videnskabsteoretisk belyser sessionen desuden, hvordan repræsentationelle, 
konstruktionistiske og performative logikker gør en forskel i forhold til hvordan empirisk materiale 
forstås og kan analyseres. 

 

 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
 

• Bellacasa, M. P. d. l. (2011). Matters of care in technoscience: Assembling neglected things. 
Social Studies of Science, 41(1):85-106. (21s) 
doi:http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306312710380301 (21s) D 

• Denzin, N. K. (2013). “The Death of Data?” Cultural Studies. Critical Methodologies, 13(4), 
353-356. doi:doi:10.1177/1532708613487882. (3s). D 

• Despret, V. (2006). Sheep do have opinions. In L. Bruno & W. Peter (Eds.), Making Things 
Public. Atmospheres of Democracy (pp. 360-370). Cambridge: MIT press. (10s) K 

• Despret, V. (2016). What are rats interested in during experiments. In V. Despret (Ed.), 
What would Animals SayI If We Asked the Right Questions (pp. 89-96). Minneapolis & 
London: University of Minnesota Press. (7s) K 

• Haraway D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective. Feminist Studies. 1988;14(3):575-575-599. (26s). D.  
https://www.jstor.org/stable/3178066?seq=1#page_scan_tab_contents 

• Maclure, M. (2013). The Wonder of Data. Cultural Studies <-> Critical Methodologies, 13(4), 
228-232. https://doi.org/10.1177/1532708613487863 (14s) D 

• Staunæs, D., & Bramming, P. (2011). Øyebliksbilder og kyborghet:autofotografering og 
bildebasert forskning. In K. Fangen & A.-M. Sellerberg (Eds.), Mange ulike metoder. Oslo: 
Gyldendal. 101-115 (14s) K 

 
Forberedelse til undervisningen: 
Se blackboard.  
  

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306312710380301
https://www.jstor.org/stable/3178066?seq=1#page_scan_tab_contents
https://doi.org/10.1177/1532708613487863
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Intro til sessionerne 3 og 4 (interview og observation): 
 
Spektret af kvalitative metoder er omfattende og broget. Modulets planlæggere har udvalgt fire 
forskellige eksempler:  interview, observation, casestudier og kartografi/kartografering).  
 
Hvor de kvantitative metoder er velegnede til at tælle, forenkle og skabe overblik, befordrer den 
kvalitativ empiriproduktion og analysearbejde viden om et genstandsfelts kvalitet, nuancer, 
ambivalens, mange niveauer, flerlagethed, rod mv. Dette karakteristika udfoldes i undervisningen 
ligesom vi udforsker spændet mellem – og mulighederne i - henholdsvis et ’tykt’ materiale og et 
’tyndt’ materiale.  
 
Nogle metoder lægger op til et fokus på sproget som produktionsform og andre lægger op til 
dataproduktion gennem mere-end-sproget. For den første tilgang vil man ofte vælge interviews og 
for den anden vil man ofte vælge observationer. Undervisningen vil både gå med denne præmis men 
ligeledes undersøge, hvordan der er såvel sprog som mere-end-sprog i såvel observationer som 
interview. De to metoder eksemplificerer således hvordan såvel et sanseligt som et 
betydningsmæssigt plan i empirisk materiale kan gribes og forfines metodisk. Sessionerne arbejder 
med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå og kvalificere valg og brug af metoder – samt 
designs af undersøgelser (med hvad der deri ligger af forståelse af videnskabsteori og metodologi).  
 
Undervisningen tager følgende bevægelser:  
1) metodernes grundformer præsenteres, og der introduceres til en række ’underkategorier’ og 
hybrider indenfor metoderne: fx. I interviewsituationen at få informanten til at tegne 
(frihånd/plantegning etc.) mens man interviewer, eller at observationen kan kobles med 
videokameraet, og at etnografien kan være virtuel, fx ’hashtag-etnografi’.  
2) metoderne undersøges for deres forskellige sensoriske kvaliteter (fx at interviewet ikke alene er 
produktion af ord, sætninger, mening, men fx også indebærer nonverbal kommunikation, 
stemningsskift i løbet af interviewet etc. etc.)   
3) videnskabsteoretiske og teoretiske specificeringer og konsekvenser i relation til diverse metoder 
og metodeudviklinger undersøges 
 4) der rettes opmærksomhed mod, hvordan der hele tiden finder tolkninger (/betydningssættelser) 
sted i forbindelse med skabelsen af empirisk materiale. Vi skal derfor undersøge, hvordan 
tolkningernes (/betydningssættelsernes) ’før-under-efter’ empiriproduktionen kan bruges til 
konstruktiv refleksion over såvel genstandsfelt, metodologiske valg samt forskeren/den studerendes 
forforståelser, antagelser/hypoteser og (for)domme 
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Session 3 
Titel: Observation - som eksempel 
Forelæser: Malou Juelskjær 
 
 
Indhold: 
Denne session sætter fokus på observation som undersøgelses- og forskningspraksis. Der 
introduceres til forskellige observationsstudier af specifikke felter og de metodologiske 
implikationer, der forbinder sig til de specifikke studier. Forskellige tilgange til observationsstudier 
præsenteres og drøftes. Ligeledes drøftes metodologiske overvejelser og hvilke slags indsigter 
observationsstudier kan medvirke til at producere.  
 
De studerende vil efter undervisningen have en forståelse af, hvilke empirisk materialer 
observationsstudier giver mulighed for at producere, en indsigt i hvordan observationsmetoder kan 
indgå i undersøgelser af det uddannelsesvidenskabelige felt, hvilke kritikker metoderne rejser og 
hvilke etikker, der kan formuleres. 
 
 
Se endvidere forklaringen ovenfor 
 
 
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
 

• Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (Eds.). (2005). Kvalitative metoder i et interaktionistisk 
perspektiv : interview, observationer og dokumenter (1. udgave ed.). (kapitel 5) Kbh.: Hans 
Reitzel. S. 97-120. (23s). K 

• Andersen, P. Ø. (2005). Observationer i institutions- og klasserumsforskning. I Psykologiske & 
pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis (s. 181-202). 
Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (21s). K 

• Mohanty, C.T. (2007) Under et vestligt blik: Feministisk forskning og koloniseringsdiskurser. I 
Søndergaard, D. M. Feministiske tænkere : En tekstsamling. Kbh.: Hans Reitzel. (217-248) 
(31s) K 

• Falkenberg, H. (2016): Analyzing fieldnotes of Fieldwork in Lower secondary Schools. SAGE 
Research Methods Cases Education. (15s). D http://methods.sagepub.com/case/analyzing-
field-notes-fieldwork-lower-secondary-schools D 

• Kousholt, D. (2000) Hvad jeg lærte om forskning i min sovepose (s. 60-62) (3s). K 
• Pink, S. (2008): An urban tour: The sensory sociality of ethnographic place-making. 

Ethnography 2008 9. D. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1466138108089467 
(175-196) (24s) D 

• Kousholt, D. & J. Kofoed (2011) Etiske fordringer og multiple temporaliteter. Indledning i 
særnummer om etik, Nordiske Udkast 1-2., (1-7). (7s) K 

 
 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Se blackboard  
+ vælg een af tilgangene fra grundbogen, og sæt dig ind i denne (videnskabsteori, metodologi, 
analysestrategier) . Der arbejdes med tilgangene i undervisningen. 
 
  

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/analyzing-fieldnotes-of-fieldwork-in-lower-secondary-schools(fd4db05a-30a0-4c44-af05-578cace534a8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/journals/sage-research-methods-cases-education(045049af-00e4-4708-a745-948d188703b2).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/journals/sage-research-methods-cases-education(045049af-00e4-4708-a745-948d188703b2).html
http://methods.sagepub.com/case/analyzing-field-notes-fieldwork-lower-secondary-schools
http://methods.sagepub.com/case/analyzing-field-notes-fieldwork-lower-secondary-schools
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1466138108089467
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Session 4 
Titel: Interview - som eksempel 
Underviser: Dorthe Staunæs 
 
 
Indhold: 
Denne session sætter fokus på interview som undersøgelses- og forskningspraksis. Der introduceres 
til forskellige interviewbaserede studier af specifikke felter og de metodologiske implikationer, der 
forbinder sig til de specifikke studier. Inter-viewet implicerer et personligt møde og er ikke kun 
informationshentning. Det sætter således relationen mellem undersøger og den/det undersøgte 
centralt og peger på hvordan forskellighed, positionering og magt sætter præmisser for videns 
produktion.  
Forskellige tilgange til interview præsenteres og drøftes. Ligeledes drøftes metodologiske 
overvejelser og hvilke slags indsigter og konfliktualitet interviews kan medvirke til at producere.  
De studerende vil efter undervisningen have en forståelse af, hvilke empiriske materialer 
interviewbaserede studier giver mulighed for at producere, en indsigt i hvordan interviewmetoder 
kan indgå i undersøgelser af det uddannelsesvidenskabelige felt og hvilke kritikker metoderne rejser. 
 
Se endvidere forklaring ovenfor 
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

• Chase, S. E. (1995). Taking Narrative Seriously. Consequences for Methods and Theory in 
Interview Studies. In R. H. Josselson & A. Lieblich (Eds.), Interpreting Experience: The 
Narrative Study of Lives. (Vol. 3, pp. 1-26). London: SAGE Publications. (26s) K 

• Faxe, P. (2016). Mentioning the unmentionable : photo interviewing as a way through a 
methodological crisis in sensitive research matters. Kvinder, køn & forskning, 2 (2-3): 72-85. 
(12s). K 

• Juelskjær, M., Falkenberg, H., Larsen, V. (2017). Students of reforms. Investigating the 
enactment of student voices in research on reform. International Journal of Qualitative 
Studies in Education. 31 (5): 436-451 https://doi.org/10.1080/09518398.2018.1449981 (15s) 
D 

• Gulbrandsen, L. M. (2017) Livsformsinterview med børn. I Interview med børn. Red. Jan 
Kampmann m.fl. København, Hans Reitzels Forlag (s. 51-68) (17s). K 

• Rasmussen, K. (2017) Det gående interview. I Interview med børn. Red. Jan Kampmann 
m.fl. København, Hans Reitzels Forlag (s. 69-91) (22s) K 

• Staunæs, D., & Kofoed, J. (2014). Visuel metode som affektivt 'wunderkammer'. In L. 
Tanggaard, F. Thuesen, & K. Vitus (Eds.), Konflikt i kvalitatitve metoder (pp. 143-173). 
København: Hans Reitzels Forlag. (30s) K 

 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Se blackboard 
+ vælg en anden af tilgangene fra grundbogen, og sæt dig ind i denne (videnskabsteori, 
metodologi, analysestrategier). Der arbejdes med tilgangene i undervisningen. 
 
 
Forberedelse til kollektiv vejledning: 
Læs rapport, som linkes til på blackboard. Rapporten skal bruges til at arbejde med at undersøge 
eksisterende undersøgelse.  Yderligere forberedelse beskrives på blackboard.  
 

  

https://doi.org/10.1080/09518398.2018.1449981
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Session 5 
Titel: Laboratorier, prekære designs og eksperimenter 
Underviser: Dorthe Staunæs  
 
 
Indhold:  
Forskningsbaseret, vidensbaseret, evidensbaseret udvikling af pædagogiske og uddannelsespraksisser 
har fået fornyet opmærksom her de senere år. Denne session undersøger sammensatte komplekse og 
eksperimenterende forskningsdesigns (fx læringslaboratorier) og dataproduktionsformater, der har 
ambition om kritisk og konstruktivt at understøtte udviklingen af  et praksisfelt, praktikere mind-set 
eller/og innovation af teknologier – og samtidig bidrage til  et forskningsfelt. Formålet er at give den 
studerende kendskab til og evne til at analysere de komplekse processer, der kan finde sted, når 
kvalitativ metode ‘går på arbejde’ i uddannelsesfeltet og dets organisationer. Vi slår ned på to 
(sammenhængende) temaer 1) når forskningsresultater skal bruges til at løfte organisatoriske opgaver, 
og 2) når kvalitative forskningsresultater skal leveres tilbage til det undersøgte felt. Undervisningens 
præmisser er, 1) at udforskningsprocesser og resultater har performative effekter, dvs. de kommer til 
at skabe nye betingelser for organisationens arbejde – og for de/n der undersøger, og 2) at 
undersøgeren - uanset om denne arbejder som ’in house-konsulent’ i en organisation eller er ekstern 
(som fx universitetsansat forsker) -  altid allerede står i en relation til det undersøgte og har et ansvar 
for at tage vare på såvel det undersøgte som relationen. Dette sætter undersøgelser og de involverede 
i prækære situationer, implicerer komplekse forskningsdesign og fornyede overvejelser om 
metodologiernes potentiale for etik og kritik.  
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

• Aakjær, M. K. & Darsø, L. (2014). Innovative læringsrum: at krydse grænserne for det 
(u)mulige. I D. Staunæs, H. K. Adriansen, K. Dupret Søndergaard, S. Høyrup Pedersen, & N. 
C. Nickelsen (red.), Læringslaboratorier og eksperimenter (Kapitel 3, s. 60-85). Aarhus: 
Aarhus Universitetsforlag. (25s) K 

• Brown, S. (2012). Experiment. Abstract experimention. I Lury, C., & Wakeford, N. (red). 
Inventive methods: The happening of the social: Routledge. 61-75 (14s) K 

• Burget, M., Bardone, E., & Pedaste, M. (2017). Definitions and Conceptual Dimensions of 
Responsible Research and Innovation: A Literature Review. Science and Engineering Ethics, 
23(1), 1-19. DOI:10.1007/s11948-016-9782-1 (18s) D 

• Hasse, C. (2014). Menneskelige transformationer i laboratorier. I I  Staunæs, D.  et al. 
(red.).Læringslaboratorier og –eksperimenter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag(.p. 170-
194)  (24s). K 
Spicer, A., Alvesson, M., & Kärreman, D. (2009). Critical Performativity: The Unifinished 
business of critical management studies. Human relations, 62(4), 537-560. 
doi:http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0018726708101984 

• Staunæs, D. & D.M. Søndergaard (2007). Nyttige resultater i en tangotid. I: Nordiske Udkast, 
35 (1): 6-25. (19s) K 

• Staunæs, D., Nickelsen, N. C. M., Dupret, K., Adriansen, H. K., & Høyrup, S. (2014). 
Læringslaboratorier og -eksperimenter. I  Staunæs, D.  et al. (red.).Læringslaboratorier og –
eksperimenter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.p. 7-32  (25s). K 

 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Se blackboard.  
+ vælg en tredje af tilgangene fra grundbogen, og sæt dig ind i denne (videnskabsteori, metodologi, 
analysestrategier). Der arbejdes med tilgangene i undervisningen.   
 
Forberedelse til kollektiv vejledning: 
Se blackboard.  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0018726708101984
http://pure.au.dk/portal/da/persons/dorthe-staunaes(b6de50a1-3b2c-4f12-89f8-ebf5a790d55a)/publications/nyttige-resultater-i-en-tangotid(ea9f26e0-2e12-11dc-aa58-000ea68e967b).html
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ENDVIDERE: i kollektiv vejledning forberedes det arbejde, som de studerende laver i uge 42+43. I 
disse uger arbejdes ligeledes med grundbogen. Her sætter man sig ind i yderligere 2 tilgange 
(videnskabsteori, metodologi, analysestrategier)  
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Session 6 
Titel: Kartografi – som eksempel 
Underviser: Malou Juelskjær 
 
 
Indhold: 
På denne session skal vi undersøge, hvordan man kan arbejde ’kartografisk’ i kvalitativt arbejde.  
At kartografere er – overordnet – en betegnelse for det at skabe, optegne og undersøge forbindelser, 
grænser, relationer i det empiriske felt og i forskningsarbejdet.  
Kartografering involverer processer af (fysisk/materielt) at skitse, at visuelt re/præsentere empiriske 
og analytiske forhold.  
Kartografering kan dermed både vedrøre måderne, man bevæger sig i felten på, måderne man 
producerer data på, måderne man efterfølgende ordner data på, måderne man analyserer data på 
samt de forbindelser og sammenvævninger der måtte være imellem disse.  
Gennem at undersøge forskellige eksempler på kartografering og gennem praktiske øvelser udvider 
de studerende deres repertoire for det kvalitative arbejde og –metodologier.  
  
 
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
 

• Monmonier, M. (2015). Mapping it out: expository cartography for the humanities and social 
sciences: University of Chicago Press. Kap. 1: Maps in the humanities and social sciences. 1-
18 (18s) K  

• Jefferies, J. (2012). Pattern, patterning. I Lury, C., & Wakeford, N. (red.) Inventive methods: 
The happening of the social: Routledge. (110-124) (14s) K 

• Cocker, E. (2016) Looking for loopholes: the cartography of escape. I Bishop, K. E. (2016). 
Cartographies of Exile: A New Spatial Literacy (Vol. 64): Routledge. (Kap. 11). K  

• Ingold, T. (2011). Redrawing anthropology: Materials, movements, lines: Ashgate Publishing, 
Ltd. kap. 1. (1-20) (20s) K 

• John Law (2003). Objects, Spaces and Others’, published by the Centre for Science Studies, 
Lancaster University, Lancaster LA1 4YN, UK (1-13) (13s) D 
http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/law-objects-
spaces-others.pdf 
 
+ en samling af eksempler og beskrivelser af specifikke kartografier (ca 20s) K 

+ genbesøg artiklen Juelskjær, M., Falkenberg, H., Larsen, V. (2017). Students of reforms. 
Investigating the enactment of student voices in research on reform. International Journal 
of Qualitative Studies in Education. 31 (5): (436-451). Genlæs afsnit om psykogeografi: 
s. 445-446 

 
 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Se blackboard.  
  

http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/law-objects-spaces-others.pdf
http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/law-objects-spaces-others.pdf
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Session 7 
Titel: Undersøgelse af casestudiets muligheder – et eksempel 
Underviser: Helle Plauborg 
 
 
Indhold: 
Denne session vil undersøge casestudiet som endnu et eksempel på en kvalitativ tilgang.  
Undervisningen undersøger, hvornår er noget egentlig en case? Er det noget man finder eller noget 
man skaber – og hvordan gør man så det? Hvad er kvaliteter og kvalitetskriterier ved en case? 
Endvidere undersøger sessionen det spørgsmål, som diskuteres i litteraturen om casestudier, nemlig 
spørgsmålet om, hvorvidt man kan generalisere ud fra et enkelttilfælde. Disse spørgsmål besvares 
selvsagt forskelligt alt efter videnskabsteoretisk udgangspunkt og teoretisk forankring af det specifikke 
casestudie.  
Denne diskussion eksemplificeres efterfølgende til en agential realistisk forskningstradition, gennem 
et casestudie om ’Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet’, som blev designet og gennemført 
ud fra agential realistisk tænkning (Plauborg, 2017).  
Følgelig vil der være et fokus på at illustrere de metodologiske implikationer af agential realistisk 
tænkning. Den studerende får forståelse for forbindelserne mellem det videnskabsteoretiske 
udgangspunkt, de etiske fordringer der blev udviklet, måden hvorpå fænomenet (samspil mellem 
didaktik, faglighed og socialitet) blev anskuet og udforsket, forskningsspørgsmålene, casestudiet og 
empiriproduktionen, analysestrategierne og de kvalitetskriterier, der blev arbejdet efter.  
Den studerende vil relatere denne tilgang til casestudiet til udvalgte andre af grundbogens tilgange og 
dermed opnå forståelse for ligheder og forskelle i, hvad et casestudie kan være/designes som.  
 
Fokusset på agential realisme, som er en del af sessionen, repræsenterer dermed i forhold til 
modulets grundbog en 8. tilgang, dvs. en ekstra til de 7, som grundbogen rummer.  
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

• Flyvbjerg, B. (2010): 5 misforståelser om casestudiet, i Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.): 
Kvalitative metoder. En grundbog, København: Hans Reitzels Forlag, s. 463-487 (24s) K 

• Small, M. L. (2009). How many cases do I need?' On science and the logic of case selection in 
field-based research. Ethnography, 10(1), 5-38. (33s) D 

• Whatmore, S. (2003): Generating materials i Pryke, M.; Rose, G. & Whatmore, S. (red.): Using 
Social Theory. Thinking through Research, Los Angeles: Sage, kapitel 5, s. 89-104 (15s) K 

• Adrian, Stine (2016): ”Nymaterielle teorier: Karen Barad” i Schiermer, Bjørn (red.): Kulturteori 
og kultursociologi, København: Hans Reitzels Forlag (23s). K  

• Juelskjær, M. & Schwennesen, N. (2012): Intra-active Entanglements – an Interview with Karen 
Barad, Kvinder, køn og forskning, nr. 1-2, s. 10-23 (13 sider). D 

• Plauborg, Helle (2017): Klasseledelse gentænkt, København: Hans Reitzels Forlag, side 111-164, 
(44s) K 

 
 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Se blackboard.  
+ vælg en 5. af tilgangene fra grundbogen, og sæt dig ind i denne (videnskabsteori, metodologi, 
analysestrategier). Der arbejdes med tilgangene i undervisningen.   
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Session 8 
Titel: Metodologiske refleksioner over skrift/analyse + opsamling af modulet 
Underviser: Malou Juelskjær 
 
 

Indhold: 
Vi skal undersøge tekstskrivning som proces og fænomen som en ’sidste’ dimension af kvalitativ 
forskning, det metodologiske arbejde heri og de videnskabsteoretiske forankringer.  
Vi skal blandt andet se på, hvordan kvalitativt arbejde formidles til forskellige modtagere. Vi skal 
også se på, hvordan arbejdet med empirisk-analytiske pointer såvel er et erkendelsesarbejde som et 
formidlingsstrategisk arbejde.  
 
Dette vil både assistere de studerende eget analyse og skrivearbejde samt give nye indsigter i, hvad 
kvalitet og kvalitetskriterier i kvalitative undersøgelser kan betyde.  
 
Vi samler op på – og undersøger – hvordan modulet har tilvejebragt indsigter i hvordan kvalitative 
forsknings- og undersøgelsesmetoder dels vedrører praktiske akademiske færdigheder i bevægelsen 
fra forskningsspørgsmål til undersøgelsesspørgsmål til valg og design af metoder og dels vedrører 
skabende og uforudsigelige processer. Vi arbejder videre med, hvordan metoder er uløseligt 
forbundet med videnskabsteoretiske forankringer, feltspecifikke problematikker og 
forskerens/forskningens kundskabsambitioner.   
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
 

• Pryke, M (2003) Situated audiences. In Pryke, M., Rose, G., & Whatmore, S. Using social 
theory: thinking through research: Sage. (163-180) (17s) K 

• Otterstad, A. M. (2015). Tvil, ubehag og gjenstridige forskningsmaterialer. Å gjøre seg 
fremmed for sitt eget språk. I: Otterstad, A.M. & Reinertsen, A. B. (red). Øyeblikks realisme 
og metodefestival – eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer (25 – 44). Bergen: 
Fagbokforlaget. (19s) K 

• Lykke, N. (2008). Kønsforskning: en guide til feministisk teori, metodologi og skrift. 
Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap. 9: Kønsforskning, genre og skrift (177-200) (23s) K 

• Simons, M. (2015). Governing education without reform: the power of the example. 
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 36(5). (712-731) (29s) 
doi:10.1080/01596306.2014.892660 D 
 
 

 
Forberedelse til undervisningen: 
Se blackboard.  
 
Forberedelse til kollektiv vejledning: 
Se blackboard.  
+ vælg en 5. af tilgangene fra grundbogen, og sæt dig ind i denne (videnskabsteori, metodologi, 
analysestrategier)  
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MUNDTLIGE OPLÆG, OPPOSITION OG DISKUSSION – uge 48 
 
Undervisere: Malou Juelskjær, Dorthe Staunæs // samt de studerende 
 

Den mundtlige del af portfolio-opgaven forløses som følger: Holdet inddeles i 4 undergrupper. I hver 
undergruppe er der et antal temaer, som der skal laves mundtlige oplæg om. De studerende vælger sig 
ind på et tema og arbejder i grupper a ca. 3 studerende om at forberede og gennemføre oplægget og 
oppositionen. Oplæg ’videooptages’ (fx via teknologi, der kan knytte lyd til PowerPoint præsentation) 
og produkterne lægges på blackboard – så hele undergruppen kan se/lytte til temagruppernes 
produkter. Man forbereder – gruppevis - opposition på eet tema.  
I uge 48 deltager man i en session bestående af 2 undergrupper samt undervisere (MJ, DS). Her 
gennemføres oplæg, opposition, diskussion og feedback, som forankrer og fordyber de indsigter, der 
er opnået gennem arbejdet med produkterne og på modulet som sådan.  
 
I forlængelse heraf evalueres modulet!      
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